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1. Опис навчальної дисципліни
Рівень вищої освіти,
ступінь вищої освіти
галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
заочна
форма
форма
навчання
навчання

Кількість кредитів –
3

Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський)

Вільного вибору студента

Модулів – 2
у тому числі:
курсова робота –
навчальна практика Змістових модулів –2

Ступінь вищої освіти:
магістр

Найменування
показників

Загальна кількість
годин - 180

Галузь знань
(05 Соціальні та
поведінкові науки)
Спеціальність
051Економіка

Тижневих годин –
4
Аудиторних – 58
Самостійної роботи 122

Рік підготовки:
1-й

-й
Семестр

1-й

-й
Лекції

30 год.
год.
Практичні, семінарські
28 год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Навчальна практика
год.
год.
Самостійна робота
122 год.
год.
Вид контролю
екзамен

2. Мета та заплановані результати навчання
Мета дисципліни: формування розуміння студентами умов і факторів
становлення і механізмів функціонування глобальної економіки.
Завдання дисципліни: виявлення системної сутності економічної
глобалізації, її впливу на світовий інтеграційний процес та формування
національної і міжнародної стратегії розвитку.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;
закономірності глобальної корпоратизації бізнесу;
генезис глобальної економічної інтеграції;
характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної
економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку, динаміку процесів
інституціоналізації глобального економічного розвитку;
форми та механізми соціалізації глобальної економіки;
механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у
глобальній системі;
дію конкурентних механізмів глобального ринку;
напрями інтеграції України в глобальний економічний простір.
вміти:
аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку;
виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в
умовах глобалізації;
розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної
конкурентоспроможності
товарів,
послуг,
підприємств,
галузей,
міжгалузевих комплексів;
організовувати процеси управління міжнародною економічною
діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів;
визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної
економічної політики.
2. Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення
навчальної дисципліни

ЗК 1
ЗК 4
ЗК 12
ФК 4
ФК 5

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність до усної та письмової професійної комунікації
англійською мовою.
Здатність свідомо та соціально-відповідальне діяти на основі
етичних міркувань.
Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на
основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і
змістовно інтерпретувати отримані результати.
Розуміння основних особливостей сучасної світової та

ФК 13
ФК 15

національної економіки, інституційної структури, напрямів
соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики
держави.
Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів
господарювання, стану функціональних підсистем підприємств,
організацій та установ.
Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або
декількох професійних сферах у межах спеціальності.
4. Результати навчання

ПРН 1
ПРН 2
ПРН 3

ПРН 5
ПРН 7

ПРН 8
ПРН 10
ПРН 11
ПРН 12

ПРН 13

Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати
базові концепції мікро- та макроекономіки.
Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки,
особливостей функціонування економічних систем.
Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для
розуміння логіки прийняття господарських рішень різними
економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами,
підприємствами та органами державної влади).
Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду
фундаментальних принципів і знань на основі розуміння
основних напрямів розвитку економічної науки.
Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та
національної економіки, інституційної структури, напрямів
соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики
держави.
Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати
структуру зайнятості та безробіття.
Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання
соціально- економічних і трудових відносин.
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані
результати.
Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і
методи отримання соціально-економічних даних, збирати та
аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та
соціальні показники.
Вміти працювати як самостійно, так і в команді.

5. Програма навчальної дисципліни
Блок I. Становлення глобалістики, формування її методологічної і
теоретичної бази
Тема 1. Сучасна методологія глобалістики

Глобалізація та її суть. Становлення глобалістики – науки про
глобалізацію, формування її методологічної бази. Базові концепції, які
характеризують історичні рамки глобалізації.
Тема 2. Основні теорії глобалістики
Основні школи сучасної глобалістики. Становлення теоретичної бази
глобалістики.
Тема 3. Ідеологічні концепції і платформи глобалістики
Основні ідеологічні концепції глобалістики. Державно-політитчні
платформи, в яких реалізується глобалізм.
Тема 4. Становлення глобальної економіки
Картографія
світу
у
новітньому
геоекономічному
просторі.
Закономірності функціонування глобальної економіки.
Тема 5. Система критики глобалізації
Соціально-політичні групи, які представляють критичні зауваження
щодо процесів глобальних трансформацій. Сутність базових критичних
зауважень процесу глобалізації.
Тема 6. Парадокси глобалізації та проблеми її доказової бази
Сутність глобальних економічних парадоксів. Базові глобальні
парадокси, їх характеристика.
Блок II. Сучасна світова економіка та перспективи її глобального
розвитку
Тема 7. Регулятивні механізми глобальної економіки
Трансформація регулюючої ролі держави в економіці за умов
глобалізації.
Вплив метакорпорацій на розвиток сучасної світової економіки.
Міжнародні організації в системі регулювання глобальної економіки.
Тема 8. Інституційне середовище глобальних трансформацій
Інститут держави в умовах глобалізації. Метакорпорації – характерні
суб’єкти глобальної економіки. Міжнародні організації в інституційному
середовищі глобальних трансформацій.
Тема 9. Міжнародні стратегії глобалізації
Сутність стратегії, її формування. Стратегії глобального розвитку світу.
Тема 10. Альтерглобалізм: становлення і перспективи розвитку
Сутність альтерглобалізму, його значення для розвитку глобалізації.
Програми альтерглобалізму.
Тема11. Сценарні карти глобального розвитку
Особливості сучасного етапу світового розвитку. Сценарії глобального
розвитку.
Тема 12. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах
глобалізації
Стратегія інтеграції України у міжнародний економічний простір.
Метолологічні засади геоекономічного аналізу і прогнозування, необхідні
для формування стратегії подальшого розвитку України в умовах
глобалізації.

6. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12
13
Блок 1. Становлення глобалістики, формування її методологічної і теоретичної бази
Тема 1. Сучасна
16
4
2
10
методологія
глобалістики
Тема 2. Основні
14
2
2
10
теорії глобалістики
Тема 3. Ідеологічні
14
2
2
10
концепції і
платформи
глобалістики
Тема 4. Становлення
14
2
2
10
глобальної економіки
Тема 5. Система
14
2
2
10
критики глобалізації
Тема 6. Парадокси
14
2
2
10
глобалізації та
проблеми її доказової
бази
Разом за змістовим
86
14 12
60
модулем 1
Блок 2. Сучасна світова економіка та перспективи її глобального розвитку
Тема 7. Регулятивні
18
4
4
10
механізми глобальної
економіки
Тема 8. Інституційне 14
2
2
10
середовище
глобальних
трансформацій
Тема 9. Міжнародні
16
2
2
12
стратегії глобалізації
Тема 10.
14
2
2
10
Альтерглобалізм:
становлення і
перспективи розвитку
Тема11. Сценарні
14
2
2
10
карти глобального
розвитку
Тема 12. Конкурентна 18
4
4
10
стратегія розвитку
України в умовах
глобалізації
Разом за змістовим
94
16
16
62
модулем 2
30
28
122
Усього годин 180

№
з/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

7. Теми лекцій
Назва теми
Тема 1. Сучасна методологія глобалістики
1.1. Глобалізація та її суть.
1.2. Становлення глобалістики – науки про глобалізацію,
формування її методологічної бази.
1.3. Базові концепції, які характеризують історичні рамки
глобалізації.
Тема 2. Основні теорії глобалістики
1.1. Основні школи сучасної глобалістики.
1.2. Становлення теоретичної бази глобалістики.
Тема 3. Ідеологічні концепції і платформи глобалістики
3.1. Основні ідеологічні концепції глобалістики.
3.2. Державно-політитчні платформи, в яких реалізується
глобалізм.
Тема 4. Становлення глобальної економіки
4.1. Картографія світу у новітньому геоекономічному просторі.
4.2. Закономірності функціонування глобальної економіки.
Тема 5. Система критики глобалізації
5.1. Соціально-політичні групи, які представляють критичні
зауваження щодо процесів глобальних трансформацій.
5.2. Сутність базових критичних зауважень процесу глобалізації.
Тема 6. Парадокси глобалізації та проблеми її доказової бази
6.1. Сутність глобальних економічних парадоксів.
6.2. Базові глобальні парадокси, їх характеристика.
Тема 7. Регулятивні механізми глобальної економіки
7.1. Трансформація регулюючої ролі держави в економіці за умов
глобалізації.
7.2. Вплив метакорпорацій на розвиток сучасної світової
економіки.
7.3. Міжнародні організації в системі регулювання глобальної
економіки.
Тема 8. Інституційне середовище глобальних трансформацій
8.1. Інститут держави в умовах глобалізації.
8.2. Метакорпорації – характерні суб’єкти глобальної економіки.
8.3. Міжнародні організації в інституційному середовищі
глобальних трансформацій.
Тема 9. Міжнародні стратегії глобалізації
9.1. Сутність стратегії, її формування.
9.2. Стратегії глобального розвитку світу.
Тема 10. Альтерглобалізм: становлення і перспективи
розвитку
10.1.Сутність альтерглобалізму, його значення для розвитку
глобалізації.
10.2. Програми альтерглобалізму.
Тема11. Сценарні карти глобального розвитку
11.1. Особливості сучасного етапу світового розвитку.
11.2. Сценарії глобального розвитку.
Тема 12. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах

Кількість
годин
4

2

2

2

2

2
4

2

2
2

2
4

глобалізації
12.1. Стратегія інтеграції України у міжнародний економічний
простір.
12.2. Метолологічні засади геоекономічного аналізу і
прогнозування, необхідні для формування стратегії подальшого
розвитку України в умовах глобалізації.
Разом

30

8. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

1.

Тема 1. Сучасна методологія глобалістики
1.1. Глобалізація та її суть.
1.2. Становлення глобалістики – науки про глобалізацію,
формування її методологічної бази.
1.3. Базові концепції, які характеризують історичні
рамки глобалізації.
Тема 2. Основні теорії глобалістики
2.1. Основні школи сучасної глобалістики.
2.2.Становлення теоретичної бази глобалістики.
Тема 3. Ідеологічні концепції і платформи
глобалістики
3.1. Основні ідеологічні концепції глобалістики.
3.2. Державно-політитчні платформи, в яких
реалізується глобалізм.
Тема 4. Становлення глобальної економіки
4.1. Картографія світу у новітньому геоекономічному
просторі.
4.2.
Закономірності
функціонування
глобальної
економіки.
Тема 5. Система критики глобалізації
5.1. Соціально-політичні групи, які представляють
критичні зауваження щодо процесів глобальних
трансформацій.
5.2. Сутність базових критичних зауважень процесу
глобалізації.
Тема 6. Парадокси глобалізації та проблеми її
доказової бази
6.1. Сутність глобальних економічних парадоксів.
6.2. Базові глобальні парадокси, їх характеристика.
Тема 7. Регулятивні механізми глобальної
економіки
7.1. Трансформація регулюючої ролі держави в
економіці за умов глобалізації.
7.2. Вплив метакорпорацій на розвиток сучасної світової
економіки.
7.3. Міжнародні організації в системі регулювання
глобальної економіки.
Тема 8. Інституційне середовище глобальних
трансформацій

1.1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Форми
контролю

Кількість
годин

комбінована
(фронтальна,
групова,
індивід.)

2

комбінована

2

комбінована

2

комбінована

2

комбінована

2

комбінована

2

комбінована

4

комбінована

2

9.
10.

11.
12.

8.1. Інститут держави в умовах глобалізації.
8.2. Метакорпорації – характерні суб’єкти глобальної
економіки. 8.3. Міжнародні організації в інституційному
середовищі глобальних трансформацій.
Тема 9. Міжнародні стратегії глобалізації
9.1. Сутність стратегії, її формування.
9.2. Стратегії глобального розвитку світу.
Тема 10. Альтерглобалізм: становлення і
перспективи розвитку
10.1. Сутність альтерглобалізму, його значення для
розвитку глобалізації.
10.2. Програми альтерглобалізму.
Тема11. Сценарні карти глобального розвитку
11.1. Особливості сучасного етапу світового розвитку.
11.2. Сценарії глобального розвитку.
Тема 12. Конкурентна стратегія розвитку України в
умовах глобалізації
12.1. Стратегія інтеграції України у міжнародний
економічний простір.
12.2. Метолологічні засади геоекономічного аналізу і
прогнозування, необхідні для формування стратегії
подальшого розвитку України в умовах глобалізації.
Разом

комбінована

2

комбінована

2

комбінована

2

комбінована

4

9. Завдання для самостійної роботи
Теми для самостійного опрацювання
№

з/п
1.

2.

3.

4.

Теми і перелік питань, що винесені на самостійне вивчення
1. Сутність та підходи до визначення глобалізації.
2. Рівні глобалізації та її ознаки.
3. Форми прояву глобалізації.
4. Перешкоди на шляху глобалізації.
5. Глобалістика як міждисциплінарний напрям.
1. Підходи щодо дослідження міжнародних економічних трансформацій.
2. Принципи взаємодії національних економік із зовнішнім глобальним
середовищем.
3. Закономірності функціонування глобальної економіки та їх
прогнозування.
4. Часові параметри і горизонти глобалізації.
1. Об’єктивність формування глобальної системи регулювання
світогосподарських відносин.
2. Проблеми глобальної регулюючої системи.
3. Глобальні регуляторні інститути.
4. Вплив глобальної регулюючої системи СОТ на розвиток світової
економіки.
1. Циклiчнiсть як oб’єктивнa зaкономiрнiсть eконoмiчнoго рoзвиткy.
2. Обґрунтування теорії циклів.
3. Великі цикли кон’юнктури та їх наслідки.
4. Структурно-циклічна криза України.
5. Глобальна фінансова та виробнича криза.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

1. Глобальний ринок капіталів та його сегменти.
2. Глобальні ринки робочої сили.
3. Глобальна економіка та „філософія світового виробництва”.
4. Характеристика основних постулатів бізнес-етики в умовах глобальної
економіки.
1. Глобалізація товарних ринків.
2. Відмінність між національними і корпоративними інтересами.
3. Еволюція корпоративних структур.
4. Стратегія ТНК і МНК.
1. Передумови критики економічної глобалізації.
2. Негативні наслідки глобалізації.
3. Альтерглобалізм та його напрямки.
4. Регіоналізація та глобалізація.
5. Новий регіоналізм.
1. Техносфера та її формування.
2. Екзогенний та ендогенний науково-технічний прогрес.
3. Індустріально розвинуті країни в умовах глобалізації.
4. Інноваційна складова конкурентоспроможності національних
економік на сучасному етапі глобального розвитку.
1. Глобальні виміри демографічної проблеми. Продовольча криза.
2. Міграційні виміри глобалізації.
3. Еволюція змісту і характеру праці.
4. Нова економіка, людський капітал та людський потенціал.
1. Формаційний і цивілізаційний підходи вивчення глобальної
економіки.
2. Закономірності й тенденції розвитку сучасної цивілізації.
3. Перспективи і потенціал глобальних цивілізацій.
1. Соціокультурний вимір глобалізації.
2. Політико-правовий вимір глобалізації
1. Проблема конкурентоспроможності України в глобальній
економіці.
2. Геополітичний статус України та пріоритети її зовнішньої
політики.
3. Проблеми інтеграції України у світове господарство.
4. Інноваційно-інтелектуальна стратегія розвитку України в умовах
глобалізації.
Організація самостійної роботи студентів

№ з/п
1
2
3
4
Разом

Організація самостійної роботи студентів
Вивчення теоретичного матеріалу
Виконання завдань
Підготовка до періодичного (поетапного, модульного) контролю
Підготовка до заліку

Години
32
30
30
30
122

10. Методи навчання
Метод означає спосіб досягнення мети, певним чином упорядковану діяльність.
Методом навчання називають спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності
викладача, направленої на рішення завдань виховання і розвитку в процесі навчання.
Основні групи методів:
Слід виділити три основні групи методів навчання:





методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;
методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;
методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної
діяльності.
За ступенем усвідомлення сприйняття навчального матеріалу використовуються:
- пасивні: лекція, опитування, тестування, самостійні роботи;
- активні: бесіда, обговорення проблемних питань, аналіз практичних ситуацій;
За джерелом викладання навчального матеріалу:
- вербальні: лекція, розповідь-пояснення, бесіда, обговорення проблемних питань;
- наочні: ілюстрація, презентація, роздатковий матеріал;
- практичні: задачі, реферати, проекти, індивідуальні завдання.
Методи активного навчання використовуються для тренування та розвитку
творчого мислення студентів, формування в них відповідних компетентностей. Вони
стимулюють і підвищують інтерес до занять, активізують та загострюють сприйняття
навчального матеріалу.
11. Методи контролю
Метод усного контролю. Усний контроль здійснюється шляхом індивідуального і
фронтального опитування. При індивідуальному опитуванні учитель ставить перед учнем
декілька запитань, при фронтальному — серію логічно пов'язаних між собою питань
перед усім класом. Правильність відповідей визначається учителем, коментується. За
підсумками контролю виставляються оцінки.
Метод письмового контролю. Здійснюється за допомогою контрольних робіт,
творів, переказів, диктантів, письмових заліків і под., які можуть бути короткочасними
(15—20 хв.) і протягом усього уроку. Письмовий контроль відрізняється також глибиною
діагностики (поверховий зріз чи ґрунтовний аналіз).
Метод тестового контролю. Може бути безмашинним і машинним. В основі такого
контролю лежать тести — спеціальні завдання, виконання (чи невиконання) яких свідчить
про наявність (або відсутність) у школярів певних знань, умінь.
Метод самоконтролю. Передбачає формування в учнів уміння самостійно
контролювати ступінь засвоєння навчального матеріалу, знаходити допущені помилки,
неточності, визначати способи ліквідації виявлених прогалин.
Поточний контроль: тестування, експерс-контроль за лекціями або практичними
заняттями, виконання практичних завдань, тематичні опитування, доповіді.
Підсумковий контроль: семестровий контроль та державна атестація студентів.
12. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно
не зараховано з
можливістю повторного
складання
не зараховано з
незадовільно з обов’язковим
обов’язковим
повторним вивченням
повторним вивченням
дисципліни
дисципліни
незадовільно з можливістю
повторного складання
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